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1. ความสำคญัของการประหยดัพลงังาน
เปนทีต่ระหนกักนัในหนวยงานตางๆ แลววาการประหยดัพลงังานเปนการใชพลงังานเปนสิง่จำเปน

โดยเฉพาะอยางยิง่ในธรุกจิอตุสาหกรรมทีม่กีารแขงขนัทางการคาสงู ปจจบุนันีม้กีารใชพลงังานตางๆ ในกระบวน
การผลติมาก ทัง้ทีอ่ยใูนรปูของ ของเหลว ของแขง็และแกส การประหยดั พลงังาน ไมเพยีงแตมผีลตอตนทนุ
ทีล่ดลง ภาพพจนขององคกรทีด่มีผีลกระทบตอสิง่แวดลอมโลกนอยลงเทานัน้ แตยงัเปนขอตกลงกนัระหวาง
ประเทศ ซึง่ประเทศไทยกไ็ดเขารวมเปนสมาชกิดวย

2. การประหยดัพลงังานโดยใชเทคนคิการจดัการ
เทคนคิการจดัการมหีลายอยาง แตในทีน่ี ้หมายถงึ เทคนคิการจดัการในเชงิวศิวกรรมทีใ่ชในการลด

ตนทุน บางครั้งอาจเรียกวา เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม ซึ่งเปนที่รูจักกันดี ไดแก วิศวกรรม
อตุสาหการ (Industrial Engineering: IE) เปนตน การใชเทคนคิเหลานี ้เพือ่การลดตนทนุนัน้ในทางปฏบิตัแิลว
สามารถนำไปประยกุตใชดวยกนั เพราะ IE เนนเรือ่งการปรบัปรงุกระบวนการผลติ ใหมปีระสทิธภิาพสงูขึน้
และ Quality Control: QC เนนเรือ่งการควบคมุคณุภาพ เพือ่ไมใหเกดิของเสยีเกนิกวาระดบัทีย่อมรบัได ทำให
ไมตองมกีารผลติของเสยีออกมา อนัเปนการผลติทีส่ญูเปลา สวน Value Engineer: VE นัน้จะเนนประโยชน
ใชงานและตนทนุ ทำใหเกดิการปรบัปรงุผลติภณัฑและวธิกีารผลติได

ความสญูเสยีและความสญูเปลาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ สามารถคนพบและแกไขไดโดย "คน" การสรางและ
พฒันาบคุลากรขององคกรนัน้ๆ ใหมคีวามรใูนการคนหาปญหาและแกปญหาดวยตนเองไดนัน้เปนการพฒันา
ทีย่ัง่ยนื การสรางองคความรใูหคนขององคกรนัน้รจูกัการวเิคราะห 5Ms ไดแก Man, Machines, Material,
Method และ Management จะสามารถคนพบปญหาความสญูเสยีและความสญูเปลาตาง ๆ  รวมทัง้ดานพลงังาน
ไดอยางครอบคลมุ  ซึง่ในบางครัง้การลดคาพลงังานสามารถกระทำไดทนัทโีดยไมตองลงทนุสงู

การพฒันาศกัยภาพของคนใหมคีวามสามารถในการคนหาและแกไขปญหาดานการประหยดัพลงังาน
เปนสิง่ทีส่ำคญัมาก  กลไกทีจ่ะชวยใหเกดิการพฒันานีไ้ดดอียางเปนขัน้ตอนตัง้แตเริม่ตนจนสำเรจ็เกดิจากการ
จดัการทีด่ ีซึง่ตองเกดิจากการผสมผสานอยางกลมกลนืของการจดัการดานเทคนคิตางๆ เขาดวยกนั  ซึง่จะเรยีก
เทคนคิการจดัการตางๆ วา "เทคโนโลยกีารจดัการ"
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ในทีน่ีจ้ะกลาวถงึแนวทางในการอนรุกัษพลงังานทางใหม เนือ่งจากประสบการณในอดตีทีผ่านมาเรา
พบวาแนวทางการดำเนนินโยบายอนรุกัษพลงังานนัน้ไมประสบผลสำเรจ็เทาทีค่วร เนือ่งจากนโยบายเหลานัน้
เปนการดำเนินนโยบายแบบเนนเฉพาะสวน ไมไดดำเนินนโยบายแบบการบริหารจัดการในทุกๆ ดานอยาง
ครบวงจร ดงันัน้ในทีน่ีจ้ะกลาวถงึแนวทางในการอนรุกัษพลงังานแบบการบรหิารจดัการพลงังานสมบรูณแบบ
ซึง่จะประกอบไปดวย 2 แนวทาง คอื

2.1 แนวคดิเรือ่งการบรหิารจดัการพลงังานสมบรูณแบบ
2.2 วธิปีระหยดัพลงังานโดยใชเทคนคิการจดัการแบบวศิวกรรมคณุคา (Value Engineer)

โดยสามารถอธบิายรายละเอยีดไดดงันี้

2.1 แนวคดิเรือ่งการบรหิารจดัการพลงังานสมบรูณแบบ
การบรหิารจดัการพลงังานสมบรูณแบบ คอื การบรหิารจดัการดานพลงังานอยางครบวงจร  โดยเนน

ความรวมมือจากบุคลากรในองคกรทุกฝาย รวมไปถึงผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา มารวมมือกันในการ
พฒันาอยางตอเนือ่ง โดยมแีนวคดิหลกัดงันี้

2.1.1 ขัน้ตอนการนำไปสกูารปฏบิตัใินการบรหิารจดัการพลงังานสมบรูณแบบ ซึง่ประกอบดวย
1) Cost / Energy Focus คือ ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการประหยัดพลังงานวาไมใชเรื่องของ

พลงังานเทานัน้ หากแตเปนเรือ่งของการลดตนทนุและเพิม่ศกัยภาพทางการแขงขนั ซึง่ทกุคนตองมสีวนรวม
ในการดำเนนิการ โดยกระบวนการนีจ้ะปรบัเปลีย่นทศันคตขิองทกุสวนนบัแตผบูรหิารไปจนถงึพนกังานระดบั
ลาง หากการปรบัเปลีย่นทศันคตนิีไ้มเปนผล การดำเนนิงานขัน้ตอนอืน่ๆ ยอมไมสามารถกระทำได ซึง่การ
ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองพนกังานเปนสิง่ทีต่องใชเวลาในการประชาสมัพนัธและฝกอบรมอยางตอเนือ่ง

2) การกำหนดนโยบาย แผนงานและแผนการปฏบิตั ิโดยผบูรหิารระดบัสงู ผบูรหิารระดบักลางและ
ผบูรหิารระดบัลางตามลำดบั ซึง่ผบูรหิารจำเปนตองมกีารกำหนดนโยบาย เปาหมายและทศิทางขององคกรที่
ชัดเจน เพื่อใหผูบริหารระดับกลางและผูบริหารระดับลางสามารถนำไปประยุกตเปน Action Plan ไดอยาง
สอดคลองกนั

3) Product / Process Improvement โดยมุงเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
(Optimization of Resource Usage) โดยขัน้ตอนนีจ้ะมจีดุมงุหมาย เพือ่ลดตนทนุสญูเสยีทีเ่กดิจาก การออก
แบบและการผลติ (Process) โดยอาจมกีารพจิารณาการลงทนุในเทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ หรอืการ
ดัดแปลง ปรับปรุงกระบวนการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยความรวมมือของผูเชี่ยวชาญในหลายสาขา
(ไมใชผเูชยีวชาญดานพลงังานเพยีงคนเดยีว) เชน ผบูรหิาร วศิวกรโรงงาน วศิวกรพลงังาน เปนตน

4) Total Involvement ผบูรหิารและพนกังานทกุคนทกุระดบัมสีวนรวมในการดำเนนิงานเพือ่พฒันา
และปรบัปรงุอยางตอเนือ่ง การปรบัโครงสรางเพือ่ใหเอือ้ตอการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้การวางแผนการดำเนนิ
งานเปนสวนหนึง่ของแผนธรุกจิและการกำหนดนโยบายในการดำเนนิการทีช่ดัเจน
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5) เปนสวนหนึง่ของยทุธศาสตรทางธรุกจิของบรษิทั ควรมกีารปลกูฝงทศันคตเิรือ่งการพฒันาอยาง
ตอเนือ่ง โดยแผนการพฒันาดงักลาวจะตองอยใูนแผนการดำเนนิงานในระยะยาวของบรษิทั โดยทีผ่บูรหิารระดบั
สงูจะตองกำหนดนโยบาย เปาหมายหรอืทศิทางองคกรอยางชดัเจน เพือ่ใหผบูรหิารระดบักลางสามารถนำไป
วางแผนงานเพือ่ปฏบิตัไิดอยางตอเนือ่ง และการวางนโยบายทีช่ดัเจนจะเปนสญัญาณทีส่ำคญัทีจ่ะสือ่ใหบคุลากร
ในทกุสวนงานเหน็วาผบูรหิารระดบัสงูไดใหความสำคญักบัเรือ่งนีอ้ยางจรงิจงัและตอเนือ่งอนัทำใหบรษิทัสามารถ
พฒันายทุธศาสตรทางธรุกจิไดอยางมทีศิทาง

6) ไมใชเปนเฉพาะเรือ่งทางเทคนคิ แตเกีย่วกบัความเชือ่มัน่ในการลงทนุเปนเรือ่งของทศันคตแิละ
วสิยัทศันของผบูรหิารและวฒันธรรมองคกร ผปูระกอบการสวนใหญยงัคงคดิวาเรือ่งการอนรุกัษพลงังานเปน
เรือ่งของผเูชีย่วชาญดานพลงังานเทานัน้ โดยตัง้เปาหมายใหผเูชีย่วชาญดานพลงังานเขามาใหคำแนะนำในการ
ปรบัปรงุเปนครัง้คราว ขาดความตอเนือ่งและหลายครัง้ถกูละเลย เนือ่งจากขาดบคุลากรเฉพาะดาน ความจรงิ
แลวหากบคุลากรของบรษิทัมคีวามตระหนกัถงึความสำคญัและรสูกึถงึความรบัผดิชอบดานพลงังานแลวบรษิทั
สามารถดำเนนิงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพลงังานไดเองอยางตอเนือ่งเพราะเปนผทูีค่ลกุคลอียใูนองคกร
ทราบถงึจดุออน - จดุแขง็ในการดำเนนิงานเปนอยางดี

7) เกดิจากความรวมมอืของบคุลากรทีม่คีวามร ูความชำนาญ  เชน วศิวกร นกัเทคโนโลยแีละผจูดัการ
ทางเทคนิคมากกวาเฉพาะผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องพลังงาน เนื่องจากในการพัฒนาใหเกิดการออกแบบ
กรรมวธิกีารผลติ การออกแบบผลติภณัฑใหเกดิประสทิธภิาพการใชพลงังานสงูสดุนัน้ผเูชีย่วชาญดานพลงังาน
เพียงดานเดียวยอมไมสามารถดำเนินงานไดแตตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ รวมถึงบุคลากรที่เขาใจ
กระบวนการดำเนนิงานของบรษิทัอยางลกึซึง้รวมมอืกนัในการพฒันา โดยอาจมกีารดำเนนิงานโดยใชกรรมวธิี
Concurrent Engineer หรอื Value Engineer (VE) เขามาชวย

8) มโีครงสรางอยางเปนทางการหรอืกึง่ทางการ  ทีเ่อือ้อำนวยตอการใชขดีความสามารถในองคกร
เพื่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวมในการออกความเห็นและมีกระบวนการที่จะนำความเห็น
ดงักลาวมาประยกุตใชไดจรงิ โครงสรางอยางเปนทางการไดแก การกอตัง้คณะกรรมการเพือ่ดแูลเรือ่งการอนรุกัษ
พลงังานโดยเฉพาะ สวนโครงสรางอยางกึง่เปนทางการรปูแบบหนึง่ทีม่กีารใชอยางแพรหลาย ไดแก กจิกรรม
กลมุยอย TQC คอื ใหทกุคนในองคกรมสีวนรวมในการประหยดัพลงังานและนำเสนอแนวความคดิในลกัษณะ
Bottom-Up Suggestion
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2.1.1 ขัน้ตอนการนำไปสกูารปฏบิตัใินการบรหิารจดัการพลงังานสมบรูณแบบ ซึง่ประกอบดวย
1) Cost / Energy Focus คือ ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการประหยัดพลังงานวาไมใชเรื่องของ

พลงังานเทานัน้ หากแตเปนเรือ่งของการลดตนทนุและเพิม่ศกัยภาพทางการแขงขนั ซึง่ทกุคนตองมสีวนรวม
ในการดำเนนิการ โดยกระบวนการนีจ้ะปรบัเปลีย่นทศันคตขิองทกุสวนนบัแตผบูรหิารไปจนถงึพนกังานระดบั
ลาง หากการปรบัเปลีย่นทศันคตนิีไ้มเปนผล การดำเนนิงานขัน้ตอนอืน่ๆ ยอมไมสามารถกระทำได ซึง่การ
ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองพนกังานเปนสิง่ทีต่องใชเวลาในการประชาสมัพนัธและฝกอบรมอยางตอเนือ่ง

2) การกำหนดนโยบาย แผนงานและแผนการปฏบิตั ิโดยผบูรหิารระดบัสงู ผบูรหิารระดบักลางและ
ผบูรหิารระดบัลางตามลำดบั ซึง่ผบูรหิารจำเปนตองมกีารกำหนดนโยบาย เปาหมายและทศิทางขององคกรที่
ชัดเจน เพื่อใหผูบริหารระดับกลางและผูบริหารระดับลางสามารถนำไปประยุกตเปน Action Plan ไดอยาง
สอดคลองกนั

3) Product / Process Improvement โดยมุงเนนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
(Optimization of Resource Usage) โดยขัน้ตอนนีจ้ะมจีดุมงุหมาย เพือ่ลดตนทนุสญูเสยีทีเ่กดิจาก การออก
แบบและการผลติ (Process) โดยอาจมกีารพจิารณาการลงทนุในเทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ หรอืการ
ดัดแปลง ปรับปรุงกระบวนการผลิต วัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยความรวมมือของผูเชี่ยวชาญในหลายสาขา
(ไมใชผเูชยีวชาญดานพลงังานเพยีงคนเดยีว) เชน ผบูรหิาร วศิวกรโรงงาน วศิวกรพลงังาน เปนตน

4) Total Involvement ผบูรหิารและพนกังานทกุคนทกุระดบัมสีวนรวมในการดำเนนิงานเพือ่พฒันา
และปรบัปรงุอยางตอเนือ่ง การปรบัโครงสรางเพือ่ใหเอือ้ตอการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้การวางแผนการดำเนนิ
งานเปนสวนหนึง่ของแผนธรุกจิและการกำหนดนโยบายในการดำเนนิการทีช่ดัเจน

รปูที ่8.1 แสดง 4 ขัน้ตอนสกูารบรหิารพลงังานสมบรูณแบบ

Cost/Energy Focus กำหนดนโยบาย
Product/Process

Improvement
Total

Involvement

Activity
ฝกอบรม
ประชาสัมพันธ

Activity
กำหนดแนวทาง
ในการดำเนนิงาน
ประกาศนโยบาย

Activity
จัดทีมผูเกี่ยวของ
และผูเชี่ยวชาญ
เพือ่รวมกนั
วเิคราะหและ
พฒันา กระบวน
การผลติ กระบวน
การออกแบบ

กระตนุพนกังานทกุ
คนใหมีสวนรวมใน
การดำเนนิงาน
โดยใชหลกัการ 5ส
หรอื TQC
มกีารตัง้รางวลัแก
พนักงานที่ใหความ
รวมมือ
ดำเนินการอยาง
ตอเนือ่งและมกีารวดั
ผลการดำเนนิงาน
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2.2 วธิกีารประหยดัพลงังานโดยใชเทคนคิการจดัการแบบวศิวกรรมคณุคา
 (Value Engineer: VE)
2.2.1 จุดกำเนิดการประหยัดพลังงานโดยใชแนวคิดของวิศวกรรมคุณคา ในการจัดการในโรงงาน

อตุสาหกรรมสวนใหญจะมงุเนนทีก่ารผลติใหไดตามจดุประสงค 3 ประการ คอื คณุภาพ (Quality, Q) ตนทนุ
(Cost, C) และทนักำหนดสง (Delivery, D) รวมทัง้มกีารนำระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9000 และเทคนคิตางๆ
ของการจดัการหรอืการบรหิารการผลติอยางแพรหลายไมวาจะเปนการปรบัปรงุกระบวนการผลติ เครือ่งจกัร
วัตถุดิบ เปนตน ซึ่งดูเหมือนกับวากำลังไปดวยดี แตเมื่อหันมามองในแงของการใชพลังงานอยางประหยัด
ซึง่เปนกลยทุธหนึง่ของการลดตนทนุ ยงัพบวามคีวามสญูเปลาตางๆ เกดิขึน้และสามารถจดัการไดโดยงายแต
กถ็กูมองขามไป เชน การเปดไฟสองสวางในสวนทีไ่ดรบัแสงธรรมชาตอิยางพอเพยีง การเดนิเครือ่งตวัเปลา
การใชหมอไอน้ำ (Boiler) ทีม่ขีนาดเกนิความตองการ มขีองเสยีเกดิขึน้ เปนตน ซึง่เปนการใชพลงังานอยาง
ไมประหยดั ปญหาทีต่ามมา คอื ตนทนุการผลติสงูโดยไมรตูวั

จากประสบการณในการดำเนินโครงการพบวา VE เปนเครื่องมือที่ดีในการคนพบปญหาทางดาน
พลังงานและสามารถนำไปสูกระบวนการคิดแกไขปญหาแตในการแกไขปญหาที่สลับซับซอน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานนั้น ยังขาดความรูทางดานวิศวกรรมหรือทางดานเทคนิคเฉพาะทาง
มารองรบัอยบูาง รวมทัง้เทคโนโลยกีารจดัการอืน่ๆ ทีจ่ำเปนทำใหบางปญหาทีม่คีวามซบัซอนสงูไมสามารถ
ดำเนนิการไดอยางสะดวกและมอีปุสรรค ดงันัน้การดำเนนิการใหม ี     ประสทิธภิาพสงูมากขึน้ จงึจำเปนตอง
พฒันาองคความรทูางดานวศิวกรรมหรอืเทคนคิควบคกูบัการใชVE โดยมกีารสรางทมีงานประหยดัพลงังานของ
โรงงานขึน้มา เพือ่ใหเกดิการรวมตวัและสรางพลงั ความคดิและผลกัดนัใหเกดิโครงการหรอืขอเสนอการประหยดั
พลงังานทีม่คีวามชดัเจนและทมีงาน เหลานี ้ควรจะไดรบัการพฒันาองคความรทูางดานวศิวกรรมและเทคนคิ
ในสวนทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหสามารถจดัทำขอเสนอโครงการทีม่ศีกัยภาพสงูขึน้ สามารถทำใหเขาใจและแกไขปญหา
พลงังานทีม่คีวามซบัซอนมากไดดขีึน้

2.2.2 ความรพูืน้ฐานเกีย่วกบัวศิวกรรมคณุคาหรอืการวเิคราะหคณุคา (Value Engineering Value
Analysis, VE/VA) ไดถูกนำมาใชในโครงการตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนไดอยาง เปนระบบ
โดยคงคุณภาพไว VE/VA ไดถูกนำไปใชในการปรับปรุงการผลิตไมวาจะเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตใหม ปจจุบันไดมีการระบุเทคนิค VA/VE นี้ ไวในแผนอนุรักษพลังงาน
ของชาต ิ5 ป (พ.ศ.2543-2547) วาเปนเทคนคิหนึง่ทีใ่ชในการประหยดัพลงังานและ ถกูนำมาใชเปนพืน้ฐาน
หนึง่ของการคนหาปญหาและแกไขปญหาเพือ่การประหยดัพลงังาน
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2.2.3 จดุกำเนดิของ VA / VE ซึง่ VE ไดเกดิขึน้ในชวงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เนือ่งจากเกดิปญหา
ขาดแคลนวสัดใุนการผลติในป ค.ศ.1940 ซึง่ในป ค.ศ.1947 วศิวกรไฟฟาของบรษิทัฯ ชือ่ Lawrence D.Miles
ไดรบัคำสัง่ใหพฒันาแนวคดิทีเ่รยีกวา การเนนหนาทีก่ารทำงานหรอืประโยชนการใชงานและไดมกีารผลกัดนั
แนวความคดิดงักลาว ในระบบการสัง่ซือ้ จนกระทัง่ในทีส่ดุไดเปนแนวทางของการพฒันาระบบใหมทีเ่รยีกวา
การวเิคราะหคณุคา (Value Analysis, VA) และไดมกีารจดัใหมกีารฝกอบรมใหแกพนกังานหลายพนัคนของ
บรษิทัฯ ใหเขาใจถงึพืน้ฐานของ VA โดยบรษิทั ยอมจายเงนิลงทนุสำหรบัการพฒันาใหคนมจีติสำนกึถงึสาม
ลานเหรยีญสหรฐั ใน ค.ศ.1958 ตอมา ในป ค.ศ.1964 ไดมกีารประเมนิผล ซึง่ตรงกบัปที ่Miles ปลดเกษยีณ
ไดพบวาคาใชจายในการฝกอบรม VA สามารถคืนทุนไดในระยะไมนาน พนักงานหลายพันคนที่ไดรับการ
ฝกอบรมไดมีจิตสำนึกถึงคุณคา ซึ่งเปนการคืนทุนที่คุมคาเพราะวาเปนการสรางคนใหเกิดจิตสำนึกในเรื่อง
คณุคาประโยชนการใชงานและตนทนุ ซึง่สงผลดตีอบรษิทัฯ ในเวลาตอมาไดมกีารนำไปประยกุตใชในหนวยงาน
ตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ในยุคแรก VE/VA ไดถูกมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑใหมที่ใหประโยชนการใชงานเทาเดิม
แตใหตนทนุทีต่่ำกวา นัน่คอื มกีารลดคาใชจายทีไ่มจำเปน และ VE/VA กไ็ดถกูนำมาใชในการออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตดวย นับไดวาการนำ VE/VA ไปใชไดประสบความสำเร็จมาแลวในองคกรตางๆ
อยางเปนทีน่าสนใจ

2.2.4 จติสำนกึเรือ่งประโยชนการใชงาน ตนทนุและคณุคา เพราะเนือ้แทของแนวคดิของวศิวกรรม
คณุคาคอื การมจีติสำนกึเกีย่วกบัประโยชนการใชงานและตนทนุ ซึง่แสดงความสมัพนัธ     ออกมาในรปูของ
คณุคา ซึง่สามารถแสดงความสมัพนัธไดดงันี้

                        V        =     F

  
C

เมือ่ V หมายถึง คณุคา (Value)
F หมายถงึ ประโยชนการใชงาน (Function)
C หมายถงึ ตนทนุ (Cost)

วธิกีารเพิม่คณุคา ซึง่มอีย ู5 วธิ ีไดแก
1) การเพิม่คณุคาดวยการลดตนทนุ  สวนประโยชนการใชสอยเทาเดมิ
2) การเพิม่คณุคาดวยการเพิม่ประโยชนการใชงาน โดยทีต่นทนุคงที่

V = F
C

V = F
C
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3) การเพิม่คณุคาดวยการลดตนทนุและเพิม่ประโยชนการใชงาน

V = F
C

4) การเพิม่คณุคาดวยการเพิม่ตนทนุ แตประโยชนการใชงานเพิม่ขึน้ดวยคาทีม่ากกวา

V = F
C

5) การเพิม่คณุคาดวยการลดประโยชนใชงาน  เหลอืเทาทีจ่ำเปน โดยทีล่ดตนทนุใหต่ำลงดวย
อตัราทีม่ากกวา

V = F
C

จากวิธีการเพิ่มคุณคา 5 วิธีดังกลาวมาแลว ถาทำความเขาใจใหลึกซึ้งมากขึ้นจะพบวาการเพิ่ม
คณุคาดวยวธิกีารที ่1,3 และ 5 นัน้ เปนวธิกีารทีเ่ปนไปไดงายกวา เพราะเปนการปรบัปรงุกนัภายในองคกร
เพือ่ใหตนทนุต่ำลง แตถาเปนวธิทีี ่2 กส็ามารถเปนไปได เพราะไมไดกระทบกระเทอืนราคาขาย สวนวธิกีารที่
4 คงเปนไปไดยากกวาเมือ่พจิารณาจากการขายเพราะลกูคาตองจายเงนิสงูขึน้ สำหรบัประโยชนการใชงานที่
มากขึน้ อยางไรกต็ามประโยชนการใชงานนีก้ต็องคำนงึถงึความตองการของผใูชเปนสำคญั

เมือ่มาพจิารณาถงึตนทนุทีเ่กดิขึน้ในการผลติผลติภณัฑหรอืใหการบรกิารนัน้ กค็งตองเขาใจวาตน
ทนุจรงิในการดำเนนิการประกอบไปดวยตนทนุในอดุมคตแิละตนทนุสญูเปลา ตนทนุสญูเปลา     นีเ้องทีจ่ำเปน
ตองกำจดัใหเหลอืนอยทีส่ดุ สวนสาเหตขุองการเกดิตนทนุสญูเปลาอาจเกดิจากกระบวนการผลติไมด ีการบรหิาร
งาน การควบคมุงาน หรอืการจดัการไมได การออกแบบไมได เปนตน ถาไดมกีารแกไขลดตนทนุสญูเปลาที่
เกิดขึ้นอยางจริงจัง จะทำใหสามารถลดตนทุนการผลิตลงได ซึ่งสามารถเรียกตนทุนจริงดังกลาววาตนทุน
มาตรฐาน
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2.2.5 ขั้นตอนการดำเนินการประหยัดพลังงานโดยใชแนวคิดของ VE ในการดำเนินการประหยัด
พลงังานโดยใชหลกัการของ VE นัน้ จำเปนตองมกีารดำเนนิการอยางเปนขัน้ตอน ลำดบั ในการเรยีนการสอน
เทคนคิ VE นัน้ ไดมคีำกลาวไววาไมควรขามขัน้ตอนในการทำ VE เพราะจะทำใหขาดสิง่ทีส่ำคญัและจำเปน
ไปและตอไปนีจ้ะอธบิายถงึขัน้ตอนของการประหยดัพลงังาน โดยประยกุตจากแนวคดิของ VE โดยม ี 9 ขัน้
ตอนดงัตอไปนี้

1)  คำมัน่สญัญาของผบูรหิารและการจดัตัง้ทมีงาน
2)  การฝกอบรม
3)  การสำรวจการใชพลงังาน
4)  การวเิคราะหประโยชนการใชงานทีจ่ำเปน
5)  การระดมสมอง
6)  การประเมนิผล
7)  การวางแผนงาน
8)  การนำเสนอ
9)  การประยกุตและตดิตามผล

1) คำมัน่สญัญาของผบูรหิารและการจดัตัง้ทมีงาน
(1) บทบาทของผูบริหารองคกร ในองคกรใดๆ สามารถแบงระดับการบริหารออกเปน 3 ระดับ

ดังแสดงในรูป 8.2 ซึ่งไดแก การบริหารระดับสูง (Top Management) การบริหารระดับกลาง (Tactical
Management) และการบรหิารระดบัลาง (Operational Management) โดยทีท่ัง้ 3 ระดบั ตองมคีวามสมัพนัธ
กนั นัน่คอื ผบูรหิารระดบัสงูมบีทบาทหนาทีก่ำหนดนโยบาย เปาหมายหรอืทศิทางขององคกรและผบูรหิารระดบั
กลางจะจดัทำแผนงานเพือ่ใหสอดคลองกบันโยบายของผบูรหิารระดบัสงู แผนงาน ดงักลาวจะถกูถายทอดตอ
ออกมาเปนแผนปฏบิตัปิระจำวนัหรอืประจำสปัดาห

รปูที ่8.2 โครงสรางการบรหิารขององคกร

ผบูรหิารระดบัสงู  กำหนดนโยบาย

ผบูรหิารระดบักลาง จดัทำแผน

ผบูรหิารระดบัลาง  จดัทำแผนปฏบิตักิาร
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จากรปูที ่ 8.2 สามารถอธบิายไดวาในการดำเนนิการอนรุกัษพลงังานขององคกรใดๆ ไมวาจะเปน
โรงงานอตุสาหกรรมหรอือาคาร จำเปนตองมคีวามรวมมอืกนัทัง้ 3 ระดบั โดยทีผ่บูรหิารระดบัสงู จำเปนทีจ่ะตอง
ทราบ เขาใจและสนบัสนนุใหเกดิการประหยดัพลงังาน ทัง้นีต้องแสดงออกอยางเปนรปูธรรมนอกเหนอืไปจาก
การประกาศเปนนโยบายที่ชัดเจน โดยตัวนโยบายตองไดรับการถายทอดให นำไปทำเปนแผนงานและ
แผนปฏิบัติการตอไป แลวนอกจากนั้น การประกาศเจตนารมณและคำมั่นสัญญาใหทั้งภายในและภายนอก
องคกรรับรู จากการศึกษาในโครงการนำรองพบวาผูบริหารของโรงงานที่เขารวมโครงการไดใหคำมั่นสัญญา
เปนลายลกัษณอกัษรและประกาศใหองคกรทัง้ภายในและภายนอกทราบ นอกจากนีผ้บูรหิารจะตองมกีารตดิตาม
ความกาวหนา โดยอาจไดจากรายงานการประชมุตางๆ ทีเ่กีย่วของ ซึง่จะมผีลตอแนวทางในการกำหนดนโยบาย
หรอืทศิทางของบรษิทัในการอนรุกัษพลงังานตอไป

ในทางปฏิบัติในแผนงานควรมีการกำหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการอนุรักษพลังงานที่
ชดัเจน เชน เพือ่ลดการใชพลงังานในสวนของหมอไอน้ำ (Boiler) ลง 10% เปนตน เมือ่มกีารกำหนดเปาหมาย
ที่ชัดเจนเชนนี้แลวในแผนปฏิบัติงานประจำวันก็อาจมีการกำหนดเวลาเปด-ปดของการทำงานของบอยเลอร
เปนตน สิ่งนี้เปนตัวอยางเทานั้น ในการที่จะกำหนดไดวาจะตองจัดตารางเปด-ปดการทำงานของเครื่องจักร
จะตองผานขัน้ตอนการกลัน่กรองความคดิเสยีกอน

(2) ภาพโดยรวมของขั้นตอนการดำเนินการ การดำเนินการนำเทคนิค VE มาใชในโรงงาน
อตุสาหกรรมใหเปนรปูธรรม เพือ่การประหยดัพลงังาน

บทบาทและหนาทีข่องผบูรหิารและทมีงาน VE ซึง่อาจกลาวไดวาเปนตวักำหนดขัน้ตอนการดำเนนิ
การเปนสวนสำคญัทีจ่ะทำใหเกดิการอนรุกัษพลงังาน ทมีงานผเูชีย่วชาญเปนเพยีงผใูหแนวคดิและเปนพีเ่ลีย้ง
ในชวงตนเทานัน้ เมือ่บคุลากรขององคกรนัน้เขาใจและสามารถดำเนนิกจิกรรมตางๆ ไดดวยตนเองแลวกอ็าจ
ไมจำเปนตองมผีเูชีย่วชาญจากภายนอก ยกเวนแตวาเมือ่ตองการขอมลูขาวสารทางดานเทคนคิ การใหผเูชีย่ว
ชาญมาชวยกจ็ะเปนเฉพาะทางลงไป เชน ผเูชีย่วชาญ ในดานความรอน เปนตน  ทัง้นีใ้นบางบรษิทัวศิวกรที่
ปรกึษาเขามาชวย กย็ิง่จะทำใหเกดิการปรบัปรงุแกไขทางดานเทคนคิสามารถกระทำไดสะดวกขึน้

ในการดำเนนิการของผบูรหิารนัน้จะตองเริม่ตนจากการทำความเขาใจและตระหนกัถงึความจำเปน
ทีต่องมกีารอนรุกัษพลงังาน มกีารประกาศเจตนารมณดวยนโยบาย มกีารสนบัสนนุนโยบายดงักลาวดวยการ
จดัหาทรพัยากรใหพอเพยีงกบัการดำเนนิโครงการอนรุกัษพลงังานได ในทีน่ีท้รพัยากรทีส่ำคญักค็อื ความคดิ
ของทมีงานและเวลาทีท่มีงานใชไปเพือ่คดิเกีย่วกบัการอนรุกัษพลงังานเหลานีล้วนตองเปนตนทนุอยางหนึง่ ไม
วาจะเปนการฝกอบรม การประชมุ เปนตน ถาคดิเปนจำนวนวนั (Man-day) แลวจะทำใหสามารถคำนงึถงึสิง่
ที่องคกรนั้นจะไดรับดวย นั่นคือ เมื่อทำการปรับปรุงแลว จะตองเกิดคุณคา (Value) มาก รวมทั้งอธิบาย
ผลประหยดัควรเปน 10-30% ดงันัน้จงึจำเปนตองทำการคดัเลอืกบคุลากรทีเ่หมาะสม เพือ่มาเปนทมีงาน VE
นอกจากนีแ้ลวยงัตองวางกลไกการบรหิารใหทมีงาน VE รายงานความกาวหนาหรอืเพือ่ใหผบูรหิารสามารถ
ตดิตามความกาวหนาได
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ทีมงานที่ผานการฝกอบรมและติดตามผูเชี่ยวชาญในการเดินสำรวจการใชพลังงานอยางละเอียด
โดยมีขอมูลพื้นฐานจากการสำรวจการใชพลังงานเบื้องตน จะเกิดแนวคิดการคนหาปญหาดานพลังงาน
มีการคัดเลือกปญหาพลังงานที่เปนเปาหมายแลวทำการวิเคราะหคิดหาวิธีแกไขเพื่อนำเสนอตอผูบริหาร
มีการจัดทำแผนงานเพื่อการดำเนินการแกไขจริงและดำเนินการตามแผนนั้นแลวติดตามผล สุดทายคือ
การประเมนิผลเพือ่ทราบความสำเรจ็ของโครงการปรบัปรงุนัน้และเมือ่พบ ขอบกพรองจะไดทำการปรบัปรงุแกไข
ตอไป

(3) การสรางทมีงาน VE เพือ่การประหยดัพลงังาน
ความสำคัญของทีมงาน ความหมายของทีมงาน (Team Work หรือ Task Group หรือ Team

Design ของ VE) ในที่นี้เปนกลุมประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธในองคกรอยางเปนทางการไดถูกกอตั้งขึ้น
โดยมวีตัถปุระสงคหรอืความตองการและแนวทางการดำเนนิงานเพือ่การอนรุกัษพลงังานรวมกนั ประกอบดวย
สมาชกิ 5 คน โดยทีเ่ปนผเูชีย่วชาญในดานตางๆ ทีแ่ตกตางกนัคนละแผนกอาจจะมตีำแหนงบงัคบับญัชาคนละ
ระดบั แตในลกัษณะนีท้กุคนมสีทิธิอ์อกความคดิเหน็และคนทีเ่ปนหวัหนาทมีไมจำเปนตองอาวโุสหรอืตำแหนง
หนาทีส่งูกวาถาทมีงานนีไ้มสามารถดำเนนิไปตามวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวกจ็ะเกดิการสลายตวัไปในทีส่ดุ ในทาง
กลบักนั ถาผบูรหิารไดมกีารนำเอาขอดขีองทมีงานมาใชกบัการสนบัสนนุใหทมีงาน VE สามารถดำเนนิการ
ตามวตัถปุระสงค คอื เพือ่การอนรุกัษพลงังานแลวจะเปนประโยชนอยางมาก

การพฒันาของทมีงาน ในการพฒันาของทมีงานสามารถแบงไดเปน 5 ขัน้ตอน ไดแก
1. การเริม่กอตวัเปนรปูราง
2. การเกาะกลมุกนัอยางหลวม
3. การยดึเกาะกนัอยางเหนยีวแนน
4. การทำงานของกลมุตามวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไว
5. การทำงานอืน่ ๆ ทีเ่ปนประโยชนและเกีย่วของ

การพัฒนาของทีมงานจะมีผลตอความสำเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว ทีมงานที่เรียกไดวาประสบ
ผลสำเรจ็จะตองมกีารพฒันาถงึขัน้ตอนที ่5 ซึง่นอกจากทมีงานจะสามารถดำเนนิการอนรุกัษพลงังานจนบรรลุ
เปาหมายแลว ยังทำประโยชนอื่นๆ อีก เชน การเผยแพรความรู เปนตน สมาชิกของทีมงานจะมีความ
เชี่ยวชาญแตกตางกันและเปนทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ดังนั้นควรมีการจัดทำระบบฐานขอมูลของ
ผเูชีย่วชาญของบรษิทั ซึง่รวมถงึผเูชีย่วชาญจากภายนอกดวย

การสรางจติสำนกึของทมีงาน ในยคุปจจบุนัซึง่มกีารแขงขนักนัอยางรนุแรง มกีารตดิตอสือ่สารขาม
ประเทศที่สะดวกทำใหการแขงขันเกิดขึ้นไมเพียงแตในประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงตางประเทศประกอบกับ
วกิฤตการณทางเศรษฐกจิสงผลใหองคกรหรอืหนวยงานตางๆ เรงรณรงคใหมกีารลดคาใชจายลง แตการทีจ่ะทำ
ไดเชนนี้ตองมีความรวมมือของพนักงาน ในประเทศญี่ปุนไดเกิดกิจกรรมกลุมยอยๆ ตางๆ ในโรงงาน
อตุสาหกรรม พนกังานรวมตวัเปนกลมุ เพือ่บรรลวุตัถปุระสงครวมกนั เชน การลดของเสยี ความปลอดภยัใน
การทำงาน การลดการหยดุของเครือ่ง (Down Time) เปนตน กจิกรรมกลมุยอยดงักลาวทำใหปญหาตางๆ ถกู
คนพบและสามารถแกไขได เมื่อพิจารณาถึงวาทำไมประเทศญี่ปุน ซึ่งมีเทคโนโลยีสูงกลับใหความสำคัญกับ
กจิกรรมกลมุยอยและกจิกรรมกลมุยอยนัน้ประสบความสำเรจ็ เปนทีต่ระหนกักนัดวีาเหตผุลหนึง่กเ็พราะวาพนกั
งานมคีณุภาพ คำพดูนีห้มายถงึ พนกังานมจีติสำนกึทีด่ ีไมปลอยใหปญหาผานไปแมวาจะเปนปญหาเลก็ๆ นอยๆ
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กต็าม การทีท่ำใหพนกังานมจีติสำนกึทีด่นีัน้จำเปนตองใหองคความรแูกพนกังาน ดงันัน้จะเหน็ไดวาองคกรใด
ที่มีการใหโอกาสในการสรางองคความรูอยูเสมอ ไมวาจะเปนจากการสอนหนางาน การประชุม การสัมมนา
เปนตน จะทำใหพนกังานมจีติสำนกึทีด่คีวบคไูปกบัการพฒันาขององคกร แตอยางไรกต็ามผบูรหิารจะตองให
การสนบัสนนุอยางจรงิจงัดวย เชนเดยีวกนักบัการทีจ่ะสรางจติสำนกึทีด่ใีนเรือ่งการประหยดัพลงังาน คงตอง
ใหความรแูกทมีงานและเมือ่ไดมกีารลงมอืปฏบิตัแิละเหน็ผลแลวทมีงานนัน้ยอมเกดิจติสำนกึทีด่เีพือ่การประหยดั
พลงังาน มกีารขยายผลแนวคดินีไ้ปยงักลมุอืน่ๆ และการพฒันาขององคกรยอมเกดิขึน้

2) การฝกอบรมทมีงาน VE
ในการประหยดัพลงังานโดยประยกุตใชเทคนคิวศิวกรรมคณุคา (VE) นัน้ ทมีงาน VE ของโรงงาน

ตองมคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบัวศิวกรรมคณุคาเพือ่เปนพืน้ฐานความรใูนการสำรวจการใชพลงังาน การทำ
แผนงานอนรุกัษพลงังานและการปรบัปรงุ การตดิตามผลการปรบัปรงุเพือ่การประหยดัพลงังานตอไป โดยระยะ
เวลาการฝกอบรมโดยทั่วไปประมาณ 3 วัน ในหองเรียน ทั้งนี้อาจจะมีการปรับระยะเวลาและเนื้อหาตาม
ความเหมาะสมได สวนการฝกงานภาคสนามใหทำจรงิในหนวยงานทีผ่เูขาอบรมทำงานอยู

3) การสำรวจการใชพลงังานเพือ่การคนหาโครงการเปาหมาย
(1) การสำรวจการใชพลงังานเบือ้งตน (Preliminary Audit) ในเบือ้งตนทีโ่รงงานจะเริม่ทำการประหยดั

พลงังาน ควรไดมกีารสำรวจดวยตนเองกอนเพือ่ใหไดขอมลูเบือ้งตน โดยการสำรวจดวยตนเองนีส้ามารถทำได
อยางงาย ดวยการใชแบบสำรวจการใชพลังงานเบื้องตนเปนแนวทางแบบสำรวจดังกลาวจะประกอบไปดวย
คำถามทีเ่กีย่วกบัขอมลูทัว่ไป ไดแก กระบวนการผลติของบรษิทั ลกัษณะกจิการ ลกัษณะการใชพลงังานใน
กระบวนการผลติ เครือ่งจกัรหลกัทีใ่ชพลงังานสงู เชือ้เพลงิทีใ่ชพลงังาน ความสนใจและตัง้ใจของผบูรหิารใน
เรื่องการใชพลังงานของบริษัท โดยใชแบบสำรวจการใชพลังงานเบื้องตน จากแบบสำรวจดังกลาวจะทำให
สามารถประเมนิเบือ้งตนเกีย่วกบัการใชพลงังาน และจดุสำคญัของการผลติทีอ่าจเกดิการสญูเสยี สญูเปลาได
และทราบแนวทางในการสำรวจการใช      พลงังานอยางละเอยีดตอไป นอกจากนีก้ารสำรวจดงักลาวจะทำให
ทราบศกัยภาพของโรงงานวาสมควรทำการสำรวจการใชพลงังานอยางละเอยีดหรอืไม ถาโรงงานทีม่ศีกัยภาพ
สงูอยแูลวกไ็มมปีระเดน็ทีจ่ะปรบัปรงุ สามารถขามไปพฒันาดานอืน่ๆ ได

(2) การตรวจวนิจิฉยัการใชพลงังานอยางละเอยีด (Detailed Audit) การสำรวจหรอืการตรวจวนิจิฉยั
การใชพลงังานของโรงงานอยางละเอยีด มวีตัถปุระสงคหลกัเพือ่คนหาความสญูเสยีจากกระบวนการผลติทีเ่กดิ
ขึน้ทีท่ราบแนวทางจากการสำรวจการใชพลงังานเบือ้งตนแลวและทำการวเิคราะหความสญูเสยีนัน้ถงึสาเหต ุเพือ่
จดัทำขอเสนอและ แผนการดำเนนิงานปรบัปรงุทีม่ศีกัยภาพและมคีวามเปนไปได

ในการตรวจวเิคราะหการใชพลงังานอยางละเอยีดนัน้จำเปนตองมกีารรวบรวมขอมลูขาวสารทีจ่ำเปน
และเกี่ยวของ รวมทั้งตองใชระยะเวลาในการออกความคิด เพื่อใหเกิดทางเลือกของการปรับปรุง ตั้งแตการ
คนหาความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ จะใชหลกัการของวศิวกรรมคณุคาและทำการคดัเลอืกปญหาเพือ่ดำเนนิการตอไป
จนกระทัง่ไดขอเสนอปรบัปรงุ มกีารสรางแผนงาน ในการดำเนนิการตาม ขอเสนอ มกีารตดิตามผลและประเมนิ
ผลความสำเรจ็ ในขัน้ตอนนีจ้ะใชระยะเวลาและจำเปนทีต่องมกีารประชมุ การระดมสมอง การจดัทำรายงาน
รวบรวมขอมลูขาวสาร
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การตรวจวินิจฉัยการใชพลังงานอยางละเอียด ครั้งที่ 1 ควรเริ่มหลังจากการฝกอบรมในหองเรียน
ประมาณ 2 สปัดาหกอนการสำรวจการใชพลงังานครัง้นี ้จะมขีอมลูขาวสารทัว่ไป ซึง่สวนหนึง่ไดมาจากการ
สำรวจการใชพลงังานเบือ้งตน การตรวจวนิจิฉยัครัง้ที ่1 จะมวีตัถปุระสงค ดงัตอไปนี้

เพือ่พบปะทมีงานของโรงงานและแลกเลีย่นความคดิเหน็ กระตนุและประเมนิศกัยภาพของ
ทมีงานเบือ้งตน
เพือ่ใหทราบผลการคนหาปญหาเกีย่วกบัการใชพลงังานเบือ้งตนโดยทมีงาน
เพือ่ชีน้ำหรอืแนะนำปญหาทีค่วรสนใจหรอืปญหาทีถ่กูมองขาม ซึง่เปนแนวทางการประหยดั
พลงังาน
เพือ่ตดิตามผลความกาวหนาของทมีงาน

การตรวจวนิจิฉยัการใชพลงังานของโรงงานอยางละเอยีดครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 ทำเพือ่ตดิตามผลความ
กาวหนาของทมีงาน มกีารทบทวนถงึปญหากจิกรรมทีด่ำเนนิมา มกีารรวบรวมขอมลูขาวสาร ทีเ่ฉพาะเจาะจง
ลงไป มกีารวเิคราะห มกีารพฒันาความคดิ การพจิารณาความเหมาะสมและความเปนไปได จนกระทัง่ไดขอ
เสนอการปรบัปรงุเพือ่นำเสนอระดบับรหิารและมกีารวางแผนการดำเนนิการปรบัปรงุจรงิ หวัขอตอไปไดแสดง
ถงึแนวทางการวเิคราะหปญหาพลงังาน โดยทมีงาน VE อยางเปน ขัน้ตอน ซึง่มคีวามสมัพนัธกบัการตรวจ
วนิจิฉยัการใชพลงังานอยางละเอยีดและไดแสดงตวัอยางการวเิคราะหจนกระทัง่ไดขอเสนอปรบัปรงุแผนงาน

ในการดำเนนิการสำรวจการใชพลงังานอยางละเอยีดนัน้จะใชผงัการไหลของกระบวนการผลติ เพือ่
เปนแนวทางในการวิเคราะหในผังดังกลาวจะประกอบไปดวยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การไหล
ของกระบวนการ ซึง่โยงเกีย่วเขากบัขอมลู 5 Ms คอื Man, Machine, Material, Method, Management ขอมลู
เหลานีจ้ะมคีวามสมัพนัธกบักระบวนการผลติในแตละขัน้ นอกจากนีย้งัสามารถระบถุงึขอมลูอืน่ๆ ทีจ่ำเปน ไดแก
ขอมลูดานกำลงัความสามารถ (Capacity) และความตองการใชงาน เปนตน จากผงัการไหลดงักลาวจะทำให
ปญหาทีเ่กดิขึน้ชดัเจน

4) การวเิคราะหประโยชนการใชงานทีจ่ำเปน
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานนั้นจำเปนตองมีความรูความเขาใจ

ในขัน้ตอนของการผลติ  ซึง่หมายถงึประโยชนทีต่องการของแตละขัน้ตอนการผลติ ทัง้นีจ้ากในขัน้ตอนการสำรวจ
การใชพลังงานจะเปนการทบทวนถึงกิจกรรมที่บริษัทกระทำอยูวากระบวนการผลิตสามารถผลิตใหไดตาม
เปาหมายอยางมปีระสทิธภิาพ มคีวามสญูเสยีหรอืมคีวามสญูเปลาเกดิขึน้หรอืไม เมือ่พบแลว ในขัน้ตอนตอไป
ก็จะตองทำการวิเคราะห เพื่อหาวิธีปรับปรุงใหไดวิธีการที่ดีกวาเดิมการวิเคราะหในที่นี้ก็คือการวิเคราะห
ประโยชนการใชงานทีจ่ำเปนหรอืทีต่องการของกระบวนการผลติในขัน้ตอนนัน้

ขัน้ตอนของการวเิคราะหประโยชนการใชงานนี ้มคีวามตอเนือ่งจากการสำรวจการใชพลงังานและ
จำเปนตองมกีารใชกจิกรรมอืน่เขาชวย ไดแก การรวบรวมขอมลูขาวสาร การประเมนิโครงการ เปนตน ตอไป
นีเ้ปนรายละเอยีดโดยสงัเขปของการวเิคราะหประโยชนการใชงาน ซึง่มคีวามสมัพนัธกบัขัน้ตอนตางๆ

(1) การศึกษาขอมูลจากการสำรวจการใชพลังงานเบื้องตนและการสำรวจการใชพลังงาน
อยางละเอียด จะเปนการทบทวนของกระบวนการผลิต ซึ่งทำใหทราบถึงขั้นตอนการผลิต
ทีว่กิฤตแิละมแีนวโนมทีค่าดหวงัวาขยายผลเปนโครงการเปาหมายทีส่ามารถใหผลประหยดัได
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(2) กระบวนการผลติทีว่กิฤตจิะถกูนำมาวเิคราะหถงึประโยชนการใชงานทีจ่ำเปนหรอืตองการรวมทัง้
ตนทนุตลอดจนวงจรชวีติของกระบวนการผลตินัน้ สำหรบัตนทนุตลอดวงจรชวีติจะหมายถงึ
คาใชจายทีต่องจายไปเพือ่ใหไดประโยชนการใชงานทีต่องการ ซึง่มคีวามหมายครอบคลมุตัง้แต
คาใชจายในการลงทนุครัง้แรก คาใชจายในการใชงานและคาใชจายในการบำรงุรกัษา ในบางครัง้
อาจคดิถงึคาเสือ่มราคาและมลูคาซากของเครือ่งจกัรดวย

(3) การคดัเลอืกกระบวนการผลติเพือ่เปนโครงการเปาหมายจะตองคำนงึถงึคณุคาโดยกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพต่ำ (V=F/C) จะสามารถมีความเปนไปไดหรือมีแนวโนมที่จะทำการปรับปรุง
ใหมคีณุคาสงูได นัน่คอื คาใชจายหรอืตนทนุเพือ่ใหเกดิประโยชนในการใชงานทีต่องการนัน้เปน
ตนทนุทีต่่ำลงโดยทีใ่หประโยชนการใชงานตามทีต่องการ

การคัดเลือกกระบวนการผลิตที่สมควรทำการวิเคราะหการใชงานตอไปนั้น ควรคำนึงถึงอัตราการ
ประหยดัทีจ่ะไดรบัเปนสำคญั เพราะมฉิะนัน้แลวการตองการทมุเวลาใหกบัการวเิคราะหประโยชนการใชงานอาจ
ไดรบัผลตอบแทนนอย ตอไปนีเ้ปนคำถามเพือ่ใชเปนแนวทางในการประเมนิอตัราการประหยดัทีจ่ะเกดิขึน้

วธิกีารของกระบวนการผลตินัน้มคีวามซบัซอนหรอืไม ถาไมซบัซอนมากมกัจะมปีระโยชน
การใชงานมากตามไปดวย ซึง่อาจแปลไดวาอาจมปีระโยชนการใชงานทีเ่กนิความจำเปน
วธิกีารของกระบวนการผลตินัน้ มกีารออกแบบอยางเรงรบีหรอืไม ถาเปนการออกแบบ
อยางเรงรบีมกัจะมกีารออกแบบทีเ่ผือ่ไว ถาใหประโยชนการใชงานทีเ่กนิความจำเปน
ตนทนุหรอืราคาสนิคา เมือ่เทยีบกบัคแูขงแลวสงูกวาหรอืไม ถาสงูกวาควรตองพจิารณา
ทบทวนกระบวนการผลติของเรา บางครัง้ควรตองทบทวนถงึผลติภณัฑทีเ่สนอใหลกูคา
กระบวนการผลติทีใ่ชอยมูมีาตรฐานทางวศิวกรรมหรอืเทคนคิรองรบัหรอืไม ถาไมมกีแ็สดง
วาวธิกีารทีใ่ชอยอูาจไมมปีระสทิธภิาพหรอือาจกอใหเกดิผลเสยีในระยะเวลาตอมาได
อตัราของเสยีสงูหรอืไม ในกระบวนการผลติแตละขัน้ตอน ถามกีารผลติทีม่ขีองเสยีสงูจะตองมี
การรบีปรบัปรงุแกไข เพราะอาจกอใหเกดิอตัราผลประหยดัสงู ทัง้คาวตัถดุบิคาโสหยุ ฯลฯ
รายละเอยีดหรอืขอกำหนด (Specification) ของสนิคาเปาเหมายเปนอยางไร เขมงวดมากหรอื
เขมงวดนอย
สดัสวนของตนทนุหรอืคาใชจายของขัน้ตอนกระบวนการผลตินัน้มคีาสงูเมือ่เทยีบกบัขัน้ตอนอืน่ๆ
หรอืไม ตามปกตแิลวถามสีดัสวนสงูมกัมจีดุทีใ่หทำการปรบัปรงุมาก
กระบวนการผลตินัน้  มคีา F/C ต่ำและมผีลตางของ C-F สงูหรอืไม ถาเปนแสดงวาจำเปนตอง
ทำการพจิารณาปรบัปรงุ

(4)  เมือ่กระบวนการผลติไดผานการคดัเลอืกมาแลวจะถกูนำมาวเิคราะหเกีย่วกบัประโยชน       การ
ใชงาน ในทางปฏบิตัขิองการปรบัปรงุแกไขกระบวนการผลติทีท่ำกนัมามกัคดิจากกระบวนการผลติเดมิเปนพืน้
ฐาน แลวทำการปรบัปรงุในสวนทีม่องเหน็ดวยกนัในขณะนัน้ ซึง่กพ็บวาอาจใหผลการประหยดัไดเชนกนั แต
แนวคดิของการปรบัปรงุจะมขีอบเขตทีจ่ำกดั ดงันัน้วธิกีารปรบัปรงุมกัจะแคบและมกัยดึตดิกบัวธิกีารเดมิ แต
ถาเราเปลีย่นวธิกีารแกไขปญหาใหม โดยคดิจากประโยชนการใชงาน      ทีต่องการเปนฐานกจ็ะทำใหไดวธิี
การบรรลปุระโยชนการใชพลงังานทีม่อียจูำนวนมากและถาทำการ ทบทวนใหดกีจ็ะพบวธิกีารทีต่นทนุถกูกวา
และตรงกบัประโยชนการใชงานทีต่องการได รวมทัง้ขยายผล การปรบัปรงุได
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(5)  ในการวเิคราะหในทีน่ีไ้มไดหมายความถงึแคการวเิคราะหเทานัน้แตตองมกีารสงัเคราะหดวย โดย
การใชคำถามเปนแนวทางนอกจากจะถามเพยีงวาสิง่นัน้ (หรอืวธิกีาร) คอือะไร (หรอืวธิกีาร) นัน้ตองทำอะไร
เปนตน

(6)  กำหนดคำจำกดัความของประโยชนการใชงานวามอีะไรบาง

5) การระดมสมองเพือ่คดิคนวธิกีารแกไขปญหา
การระดมสมองเปนเทคนคิของการออกความคดิในการแกไขปญหาและคนหาปญหาทีม่อีย ูหรอืคาด

วาจะเกดิขึน้
ทีมงานของ VE ประกอบไปดวยสมาชิก 5 คน ซึ่งจะมีการกำหนดตัวหัวหนาทีมและเลขานุการ

โดยที่หัวขอในการระดมสมองจะเปนการออกความคิดเกี่ยวกับประโยชนการใชงานที่จำเปนและคิดหาวิธีที่
จะบรรลปุระโยชนการใชงานนัน้ ซึง่ตองอาศยัความคดิอยางสรางสรรคดวย ในการคดิอยางสรางสรรคนัน้ตอง
ใชทัง้การวเิคราะหและการสงัเคราะหของประสบการณในอดตีและความร ูความชำนาญเฉพาะทาง ซึง่จะตอง
กระทำดวยความเอาจรงิ เอาจงั ผนวกกบัความคดิถงึผลประโยชนของการใชงานเปนฐาน ไมยดึตดิกบัวธิกีาร
ทำงานแบบเดมิเพราะจะทำใหเกดิความคดิไดแคบ

6) การประเมนิผล
เมือ่ไดมกีารออกความคดิสรางสรรคเพือ่ใหไดประโยชนใชงานตามทีต่องการ ความคดิเหลานัน้ยอม

ตองผานการกลั่นกรองและปรับปรุงจนกระทั่งกลายเปนโครงการประหยัดพลังงานที่มีความเดนชัดขึ้น แต
โครงการประหยดัพลงังานนีจ้ำเปนตองไดรบัการประเมนิความเปนไปไดอยางละเอยีดเพือ่ใหไดโครงการปรบัปรงุ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ

การประเมนิผลโครงการประหยดัพลงังาน ม ี2 ประเดน็ ไดแก การประเมนิความเปนไปได ทางดาน
เทคนคิและความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร ในขัน้การประเมนินีเ้ปนการคาดวาเปนวธิกีารทีส่ามารถทำได
ทัง้ทางเทคนคิและทางเศรษฐศาสตร และไดผลในการประหยดัพลงังาน สามารถใหประโยชนการใชงานทีจ่ำเปน
ได โดยทีค่ณุคาของโครงการนัน้สงูขึน้กวาเดมิ ในกรณทีีไ่มอาจจะประเมนิไดวา โครงการนัน้มคีวามเปนไปได
หรอืไม จำเปนตองหาขอมลูทีเ่กีย่วของเพิม่เตมิ โดยอาจจะหาไดจากผเูชีย่วชาญภายนอกบรษิทั (บรษิทัทีป่รกึษา
ทางวศิวกรรมตางๆ) แลวทำการประเมนิอกีครัง้และจากนัน้กเ็ลอืกโครงการทีด่ทีีส่ดุ
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ขัน้ตอนการประเมนิผล ไมไดเปนเพยีงขัน้ตอนการสำรวจวาโครงการใดเปนไปไดหรอืเปนไปไมได
เทานัน้ แตยงัเปนขัน้ตอนทีต่องวเิคราะหหาขอดแีละขอเสยีของโครงการนัน้ดวย เมือ่เจอขอเสยี ซึง่เปนอปุสรรค
ของความเปนไปไดของโครงการ ควรตองมกีารออกความคดิและหาขอมลูเพิม่เตมิเพือ่ขจดัขอเสยีนัน้ดวย และ
ในการประเมนิตองพจิารณาอยางละเอยีดและรอบคอบ อาจตองมกีารผานการพจิารณาหลายครัง้ เพือ่ใหแนใจ
วาใหผลการประหยดัพลงังานนัน้มคีวามชดัเจน

รายละเอยีดของการประเมนิทางดานเทคนคิ
ในการประเมนิความเปนไปไดทางเทคนคินัน้ ควรตองพจิารณาถงึประเดน็ตอไปนี้

ประสทิธภิาพและสมรรถนะ (Efficiency and performance) ของวธิกีารใหมในการประหยดั
พลงังานสงู
มคีวามเชือ่ถอืได (Reliability) วาดวยวธิกีารปรบัปรงุนัน้สามารถใหผลการประหยดั
พลงังานตามทีต่องการ
สามารถซอมบำรงุรกัษาไดงาย (Maintainability Ability) หมายถงึ โครงการทีน่ำเสนอให
ปรบัปรงุนัน้ สามารถดแูลรกัษาใหอยใูนสภาพทีใ่ชงานอยางมปีระสทิธภิาพไดงาย มโีครง
สรางทีไ่มซบัซอนและคาใชจายในการบำรงุรกัษาไมสงู
การใชงานงาย
ความปลอดภยั
เงือ่นไขอืน่ๆ เชน การตดิตัง้ไดงาย วสัด ุเชือ้เพลงิ หาไดงาย เปนตน

รายละเอยีดของการประเมนิทางดานเศรษฐศาสตร
ในการประเมนิอยางละเอยีดทางดานเศรษฐศาสตรนัน้ จำเปนตองพจิารณาถงึประเดน็ตอไปนี้

ตนทนุของโครงการ โดยตองพจิารณาถงึตนทนุตลอดวงจรชวีติของการใชงาน

สิง่ทีป่ระหยดัไดเมือ่โครงการทีเ่สนอขึน้มาเพือ่ใชในการประหยดัพลงังาน ดงันัน้สิง่ทีต่อง
มกีารพจิารณาถงึคอืผลทีไ่ดรบั โดยควรอยใูนรปูของผลตางๆ ดงันี้

คาใชจายในการเปลี่ยนวิธีการปรับปรุงรูปรางโครงสราง +
คาใชจายในการใชงานเมื่อไดทำการเปลี่ยนแปลงแลว
ซึง่ไดแก คาวสัด ุคาแรง คาพลงังานและคาโสหยุตางๆ

ตนทุนตลอดวงจร
ชีวิตของการใชงาน =

มูลคารวมที่ประหยัดพลังงานไดตอป - คาใชจายประจำ
ที่เพิ่มขึ้นไปจากปกติเนื่องจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

มูลคาการประหยัด
พลังงานตอป =
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7) การวางแผนงาน
เปนการวางแผนวิธีการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงที่ไดนำเสนอ โดยแผนนี้จะเทียบไดกับ

กฎเกณฑของการดำเนนิงาน ในขัน้ตอนของการนำเสนอจะตองมรีางแผนการดำเนนิงานและเมือ่โครงการได
รบัการอนมุตัแิลว จำเปนตองมแีผนอยางละเอยีด ซึง่ควรจะตองครอบคลมุรายการคำนวณตางๆ ทัง้ทางดาน
เทคนคิและทางตนทนุ ในโครงการการปรบัปรงุทีม่คีวามซบัซอนอาจจะตองมแีผนงานทีร่ะบถุงึการทดลองและ
การทดสอบ การออกแบบและการสรางเครื่องมือและอุปกรณที่จำเปนตอการเปลี่ยนแปลง การทดลอง การ
ทดสอบและการปฏบิตังิานจรงิ

แผนงานจะตองประกอบไปดวยงานยอยตางๆ ทีเ่ปนองคประกอบ ระยะเวลา รวมถงึจำนวนคนทีใ่ช
ดวย โดยจะตองมคีวามชดัเจนวา ในการปฏบิตัติามโครงการทีน่ำเสนอนัน้มกีระบวนการของการดำเนนิการจรงิ
อยางไร ควรมรีะบบเอกสารทีม่กีารอางถงึตางๆ เชน พมิพเขยีวของแบบ เปนตน

8) การนำเสนอ
การนำเสนอโครงการประหยดัพลงังานทีเ่สนอใหปรบัปรงุเปนขัน้ตอนทีม่วีตัถปุระสงค เพือ่เตรยีมการ

เสนอทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุแกผมูอีำนาจในการอนมุตัขิอเสนอ เมือ่ไดรบัการอนมุตัแิลวฝายทีเ่กีย่วของจะนำไปดำเนนิ
การ

ในขัน้ตอนนีจ้ะตองเตรยีมแผนการ ดงันี้
เตรยีมขอเสนอโครงการและนำเสนอผลงานของทมี
เสนอแผนการนำไปปฏบิตัิ
รอรบัการอนมุตัิ

เนือ้หาการใชแบบฟอรม
การเสนอผลงานของทมีจะตองเสนอเปนลายลกัษณอกัษร ประกอบกบัการเสนอดวยวาจา สำหรบั

เนือ้หาควรประกอบดวย
รายงานสรปุสำหรบัผบูรหิาร
รายงานจะตองชดัเจน สัน้และกะทดัรดั ขอมลูจะตองถกูตองและสมบรูณ ตองมกีารวเิคราะห
ตนทนุ จดุคมุทนุและผลตอบแทนการลงทนุ รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทีเ่ปนไปไดดวย

ประเดน็สำคญัสำหรบัขัน้ตอนการนำเสนอคอื การผลกัดนัใหไดรบัการอนมุตัใิหมกีารดำเนนิการจรงิ
ดงันัน้ทมีงาน VE ทีน่ำเสนอโครงการประหยดัพลงังาน จะตองสามารถ "ขายได" การทีจ่ะทำใหโครงการนัน้
ขายได จำเปนตองมรีายละเอยีดของโครงการทีช่ดัเจน การจดัทำเอกสารตองชดัเจน กระชบัและเขาใจงาย เพือ่
ทีจ่ะใหผบูรหิารตดัสนิใจอนมุตัไิดงายขึน้
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9) การประยกุตและตดิตามผล
ในขัน้ตอนนีเ้ปนขัน้ตอนการนำไปปฏบิตัแิละการตดิตามผลทีไ่ดจากการทีน่ำไปปฏบิตัแิลวในรปูที ่8.3

จะเปนภาพรวมแสดงขัน้ตอนของการประยกุตและการตดิตามผล

รปูที ่8.3 แสดงขัน้ตอนของการประยกุตและการตดิตามผล

จากรูปที่ 8.3 จะพบวา การดำเนินการตามแผนและการตรวจสอบผลการดำเนินงานไมสามารถ
แยกออกจากกนัได แตตองควบคไูปดวยกนั โดยมกีลไกของการควบคมุทำใหเกดิการดำเนนิตามแผน กลไก
ของการควบคมุนีจ้ะเกดิจากการตดิตามผลและตรวจสอบผลการดำเนนิงานวา บรรลเุปาหมายทีต่องการหรอืไม

จากการดำเนินการ ทั้ง 9 ขั้นตอนที่ไดอธิบายมานี้ เปนแนวทางการปฏิบัติแตเมื่อไดมีการนำไป
ปฏบิตัจิรงิจะมรีายละเอยีดปลกียอย รวมถงึปญหาและอปุสรรคอกีมากมาย ซึง่ถอืเปนเรือ่งปกตทิีจ่ะตองเกดิขึน้
แตการปฏบิตัจิรงิจะเปนไปไดสะดวกขึน้ถาไดรบัความรวมมอืจากหลายๆ ฝาย.

การประยกุตและการตดิตามผล

การตรวจสอบ
ผลการดำเนนิงาน

การดำเนนิงาน
ตามแผน

จดัทำแผนดำเนนิงาน
อยางละเอียด

โครงการ
ที่นำเสนอ

การควบคุม


